
SZENT ANNA PLÉBÁNIA 
Hirdetések 

 
 

2018 01 28 

 
B év * Évközi 4. vasárnap 

„úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” 
www.szentanna.org 

 
A hét szentjei, ünnepei 

szerda Bosco Szent János áldozópap 
péntek Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony 
szombat Szent Balázs püspök és vértanú 

Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja, 
házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen az életükön! 

 
Egyházközségi programok 

30, kedd 18:00 A plébániai képviselőtestület gyűlése a szentmisével 
kezdődik. 

31, szerda  
09:00-11:00 

Máltai Szeretetszolgálat ingyenes ruha és cipő börzét 
tart jó idő esetén a plébániai udvarában. 

02, péntek 
08:00-17:00 

Elsőpéntek, egésznapos szentségimádás 
egyházközségünk lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért.  

02, péntek 18:00 Szentmise és gyertyaszentelés, hozzunk gyertyát! 
04, vasárnap 
szentmisék után 

Balázs áldást adunk. 

02-10, február 
17.00 

Mindennap lourdes-i imaóra a kápolnában. 

11, vasárnap 
10:00 

A betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása 
idős és beteg testvéreinknek. 

 
Egyéb 

A képviselőtestület döntése alapján az egyházi hozzájárulás (egyházi 
adó) 2018-ban havi 291 Ft lesz a felnőtteknek.  
Aki megteheti, többet is adakozhat.  
Köszönet azoknak, akik már befizették az ez évit. Akik még nem tették 
meg, kérjük, tegyék meg! Csekkek a kijáratoknál találhatók. 
Ez évre szentmise szándékokat lehet a plébánián előjegyeztetni. 
Kérjük, hogy lehetőleg vegyenek részt a kért szentmisén, tegyék teljessé 
azt a személyes jelenléttel, imával. 
 
Kérjük, támogassa adója 1%-val a Magyar Katolikus Egyházat: 

http://www.szentanna.org/
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-17
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-01-31
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-02-02
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-02-03


                                                        technikai szám: 0011 
a másik 1%-kal katolikus óvodánk és iskolánk közös alapítványát 
JÁNOSHALMI SZENT ANNA KATOLIKUS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT 
6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11. 
Adószám: 18341797-1-03 
Részletek a hirdetőtáblán, letéphető infóval. 
Megkezdődött a templom külső felújítása. Adományokat köszönettel 
fogadunk az irodában, vagy csekken. Isten áldjon meg minden adakozót! 
Cégek adócsökkentésre használhatják az adományt. 
Az elkövetkezendő időben csak a templom főbejáratát lehet használni. 
Kérjük türelmüket! 
Aki ebben az évben szeretne egyházi (templomi) esküvőt kötni 
Jánoshalmán, kérjük, február 3-ig jelentkezzen a plébánián! 

Az országos Házasság Hete rendezvény sorozathoz 
csatlakozva Jánoshalmán is szeretnénk a figyelmet a házasság, a család 
fontosságára irányítani.  
Február 13, kedden 17:00: Szentmise a családokért a kápolnában 
Február 13, kedden 17:30: Gyertyafényes Vacsorára hívjuk a házaspárokat a 
Korzó étterembe. 
Jelentkezni a hirdetőtáblán megadott címen lehet. 
Február 16, péntek 18:00, filmvetítés lesz az Imre Zoltán Művelődési házban. A film 
címe: A szív bajnokai. A film után kötetlen beszélgetésre lesz lehetőség. 
Február 17, szombaton  
08:00: Szentmise a családokért a kápolnában 
9:30 egésznapos rendezvény a családokról, a Művelődési Házban. Jelentkezni a 
hirdetőtáblán megadott címen lehet. 
Minden rendezvényre szeretettel várjuk az érdeklődőket. 
Februártól a Máltai Szeretetszolgálat fogadóórát tart minden nap 9-11 
óráig a volt Diákotthon épületében az első emeleten, Molnár János utca 3. 
A máltai ügyelet a plébánián megszűnik. 
A 25 éves Szent Anna Katolikus Intézmény alapítványa jótékonysági 
bált rendez február 3-án, szombaton 18.30-tól a Korzó étteremben. 
Szeretettel hívnak mindenkit. Részletek a hirdetőtáblán.  

 


